
РЕШЕНИЕ № 16 
28.01.2021 год. 

 
Разрешение за изработване на  Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект: 

„Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места:      
гр. Габрово, кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци,  

мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци,  
с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци,  

с. Гъбене: II етап-отклонение за с. Драгановци, с. Яворец и с. Музга,  
община Габрово” 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от 

ЗУТ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Разрешава изработване чрез възлагане от Община Габрово на  Подробен 
устройствен план-Парцеларен план за обект: „Реконструкция на съществуващ 
водопровод за захранване на населените места: гр. Габрово, кв. Войново, с. Поповци, 
с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. 
Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, 
с. Драгиевци, с. Гъбене: II етап-отклонение за с.Драгановци, с. Яворец и с. Музга, 
община Габрово“. 

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия: 
- Подробният устройствен план да се изработи като ПП – Парцеларен план; 
- Подробен устройствен план да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, 

Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените 
планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи 
устройството на територията; 
 - Подробен устройствен план-парцеларен план да се изработи при условията на 
чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ. 

2. Одобрява задание за изработване на  Подробен устройствен план-
Парцеларен план за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване 
на населените места: гр. Габрово, кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. 
Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, 
с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци, с. Гъбене: II 
етап-отклонение за с. Драгановци, с. Яворец и с. Музга, община Габрово“. 
 
Приложение:  

1. Предварителен проект за  разрешаване изработване на Подробен устройствен 
план-Парцеларен план; 

2. Задание за изработване на ПУП;  
3. Препис от Протокол № 1/14.01.2021 г. на ОЕСУТ при Община Габрово;  
4. Становище-изх. № 3457(1)/19.11.2019 г. на РИОСВ-Велико Търново 

 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 


